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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. 350/48804 (1)

Μετάθεση ημερομηνίας εκλογών Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) − Ν.Π.Δ.Δ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ Α 128), όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του 
Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ Α 15).

β) Της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. Δ/τος 943/1971 (ΦΕΚ 
Α 141), όπως πιστοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 
367/1997 (ΦΕΚ Α 241).

γ) Των άρθρων 2, 3 και 9 του Π.Δ/τος 334/1985 (ΦΕΚ 
Α 117).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας νια την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
Α 98).

2. Την αριθμ. 3/31−3−2014 (Θέμα 10) απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)− Ν.Π.Δ.Δ., σχετικά με την αδυνα−
μία διεξαγωγής των εκλογών του Επιμελητηρίου στο 
προβλεπόμενο χρονικό διάστημα λόγω διεξαγωγής 
των δημοτικών εκλογών και των ευρωεκλογών στις 
18/5/2014 και 25/5/2014, αντίστοιχα και την αδυναμία 
ενημέρωσης του αρχείου των μελών του Επιμελητη−
ρίου με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την οικονομική 
τακτοποίησή τους.

3. Το γεγονός ότι: α) το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αναδεί−
χθηκε από τις εκλογές της 11ης Απριλίου 2011 εγκατα−
στάθηκε στο Επιμελητήριο στις 2/6/2011 και επομένως 
οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων της διοίκησης 
του θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν τον τελευταίο 
μήνα της θητείας του, δηλαδή το διάστημα από 2/5/2014 
έως 2/6/2014 και β) από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)−Ν.Π.Δ.Δ. και του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε μέχρι 2 Νοεμβρίου 2014 το χρόνο δι−
εξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων 
διοίκησης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
ημερομηνία την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕ−
ΩΤ.Ε.Ε. με την αριθμ. 3/31−3−2014 απόφαση του προτείνει 
ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, οι οποίες σύμφωνα 
με το νόμο πρέπει να διεξαχθούν κατά τον τελευταίο 
μήνα της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμ−
βουλίου (2/5/2014 μέχρι 2/6/2014).

2. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής ανατίθεται στο Δι−
οικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο υποχρεούται 
να προβεί στην προκήρυξη εκλογών, στις διαδικαστικές 
πράξεις προετοιμασίας τους και στη διεξαγωγή τους, 
εντός των νομίμων προθεσμιών όπως αυτές ανακα−
θορίζονται μετά την ανωτέρω μετάθεση του χρόνου 
διεξαγωγής τους.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
F

   Αριθμ. 3447/60419 (2)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για το 

έτος 2014, για το προσωπικό του Πολιτικού Γραφείου 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Γραφείων των Γε−
νικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα του 
Υπουργείου, που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/τΑ΄/27−20−2011) όπως ισχύει.

2. Τη με αριθμ. πρωτ.: 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στη παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4024/
2011 (ΦΕΚ 226/τΑ΄/27−20−2011).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/70738/0022/28.9.2012 απόφαση 
της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ισχύς των απο−
φάσεων για υπερωριακή απασχόληση αρχίζει με την 
δημοσίευσή τους.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» Π.Δ 
63/2005, (ΦΕΚ 98/ τΑ΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ 402/88 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Το Π.Δ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
και το Π.Δ 46/2014(ΦΕΚ 79/Α/31.3.2014) «Διορισμός ανα−
πληρωτών Υπουργών».

7. Τις αριθμ.: α) 10293/24.7.2012 (ΦΕΚ 348/ΥΟΔΔ/25.7.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων Μόσχος Κορασίδης, β) 10294/24−7−2012 
(ΦΕΚ 348/τ.ΥΟΔΔ/25.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
την οποία διορίσθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημήτριος 
Μελάς και γ) 6792/102229/22−8−2013 (ΦΕΚ 410/ΥΟΔΔ/26−
8−2013) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορί−
σθηκε ο ειδικός γραμματέας Δημήτριος Ιατρίδης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Οικονομικού Έτους 2014, φορέας 29/110 και ΚΑΕ −0511 
ύψους 30.000,00, η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, 
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις 
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

9. Την ανάγκη προσφοράς υπερωριακής απογευμα−
τινής εργασίας από τους υπαλλήλους του Πολιτικού 
Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Γραφείων 
των Γενικών Γραμματέων και του ειδικού Γραμματέα 
του Υπουργείου, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στα εν λόγω Γραφεία και υπηρετούν με διάθεση− 
παράλληλα σε αυτά.

10. Την με αριθμ. πρωτ.: 1054/59894/8.5.2014 απόφα−
ση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΒ−ΣΙ1) της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, απο−
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την προσφορά υπερωριακής απογευ−
ματινής εργασίας για το έτος 2014, σε 4160 ώρες για 
τους μήνες από Μάιο μέχρι Δεκέμβριο, για τους υπαλ−
λήλους Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Γραφείου του Αναπληρω−
τή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
των Γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού 
Γραμματέα του Υπουργείου, οι οποίοι δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις και υπηρετούν με διάθεση− παράλληλα 
στα εν λόγω Γραφεία, μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως 
ανά υπάλληλο, ως εξής:

α) Για το πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως έξι (6) υπάλληλοι,

β) Για το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έως οκτώ (8) υπάλληλοι 
και

γ) Για τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων και του 
Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων έως δώδεκα (12) υπάλληλοι.

2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
με πράξη της Διεύθυνσης του Πολιτικού Γραφείου του 
Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού των Γενικών 
Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει με τη δημοσίευσή της 
και έως 31−12−2014.

Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
F

   Αριθμ. Δ1/ο/1496 (3)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τα έργα: «Αντι−

μετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου Κεφαλ−
ληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις 
(Α΄ Φάση)», «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο 
Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις 
οδοστρωμάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» 
και «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου 
Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά 
θέσεις (Β΄ Φάση)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116Α/18−6−2008) «Κύρωση της 
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κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα του άρθρου 180 παρ. 2.

2. Της λοιπής νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων 
Έργων.

3. Του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16−3−2007) «Προσαρ−
μογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασι−
ών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005».

4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α') "Κωδικοποίηση της νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα".

6. Του Π.Δ. 69/88 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με τα Π.Δ. 340/90, 293/91, 335/92, 167/92, καθώς και 
των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους.

7. Της Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινής Απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί Εξαίρεσης Διοικητικών Πράξεων ή Εγ−
γράφων από τον Κανόνα των Τριών Υπογραφών".

8. Του Π.Δ. 189/5−11−2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.221Α/05−11−2009).

9. Της με αρ. Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/ 13−3−2007 (Φ.Ε.Κ. 447 
Β΄/3−4−2007) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Προϊσταμένης Αρχής στις Συμβάσεις Δημοσίων Έργων 
αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως τροποποιήθηκε με την 
με αρ. Δ17α/05/62/Φ2.2.1/31−3−2010 (Φ.Ε.Κ. 463Β/2010) από−
φαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

10. Του Π.Δ. 118/25−06−2013 «Περί Ίδρυσης Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομα−
σία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Φ.Ε.Κ.152/25−06−2013 
τεύχος Α΄).

11. Του Π.Δ.119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/25−6−2013 Τεύχος Α΄) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Και αφού λάβαμε υπόψη
1. Την Α.Π. ΔΜΕΟ/ο/586/11−02−2014 Απόφαση Υπουργού 

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία ορίζονται ως Εθνικού Επιπέδου 
τα έργα αποκατάστασης των βλαβών που προξένησαν 
στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας και συγκεκριμέ−
να στην οδό Αργοστολίου – Ληξουρίου στο επαρχιακό 
δίκτυο της περιοχής Παλλικής και Άσσου, οι πρόσφατοι 
σεισμοί της 26−01−2014 και 03−02−2014.

2. Την Α.Π. Δ1/ο/1306/14−04−2014 Απόφαση Υπουργού 
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία ορίζονται ως Εθνικού Επιπέδου 

επιπλέον έργα όσων ορίσθηκαν με την απόφαση ΔΜΕ−
Ο/ο/586/11−02−2014 στο οδικό δίκτυο του Ν. Κεφαλληνίας.

3. Την από 05−05−2014 υπογραφείσα Προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και της Περιφέρει−
ας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση των έργων του 
θέματος.

4. Την Α.Π. 41768/11686/30−04−2014 Απόφαση του Περι−
φερειάρχη Ιονίων Νήσων με την οποία ορίζεται για την 
υλοποίηση των έργων της Προγραμματικής Σύμβασης 
ως Δ/νουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Κεφαλληνίας.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Για τα έργα: 
α) «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου 

Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά 
θέσεις (Α΄ Φάση)»,

β) «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου 
Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρω−
μάτων, επιχωμάτων και τεχνικών έργων» και

γ) «Αντιμετώπιση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο Νήσου 
Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά 
θέσεις (Β΄ Φάση)», ορίζουμε τη Διεύθυνση Οδικών Έργων 
(Δ1) της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ως Προϊσταμένη Αρχή 
και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιο−
νίων Νήσων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαΐου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

  F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στην αριθμ. πρωτ. 18989/10.5.2014 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορι−
σμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοι−
πορικών εξόδων των διοριζομένων εποπτών, εφόρων, 
αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. για τη διε−
νέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 
18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 
2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, καθώς 
και του τρόπου καταβολής τους» η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1189) προστί−
θενται οι λέξεις «ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» στο πρώτο εδάφιο 
του άρθρου 3 και μετά τις λέξεις Α΄ και Β΄ Αθηνών και 
διατυπώνεται ως εξής:

«.........στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, Νο−
μού Αττικής, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.....» 

(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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